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Een blijvende en dankbare herinnering aan 

Antonius Franciscus Heideman, 

die op 13 augustus 1915 in Losser geboren werd. 
Hij was b11na 50 jaar gehuwd met 

GEERTRUIDA JOHANNA RIKHOF. 

Op 2 december 1995 stierf hiJ heel onverwacht. 
We hebben hem op 7 december, na een Uit· 
vaartviering in de Maria Geboortekerk te Los
ser, naar het crematorium te Usselo begeleid. 

Zeer plotseling moeten wiJ afscheid nemen van 
mijn dierbare man, onze vader en opa. Daarom 
zijn we bedroefd maar tegelijk ook dankbaar voor 
zijn lange leven temidden van ons. 
We zullen hem blijven herinneren als een goed 
en een vriendelijk mens, die zich altijd ingezet 
heeft voor zijn gezin. 
Van beroep was hij meubelmaker. En hoewel hij 
later b11 Vredestein werkte, bleef hij als hobby 
zijn vak uitoefenen. Zeer velen zullen van hem 

een eigengemaakt gevelteken in huis hebben 
hangen. Hij heeft er honderden gemaakt Ook 
maakte hij fotolijsten en andere voorwerpen van 
hout. Daarin was hij zeer kreatief. 
Hij hield ook van de natuur. Samen met moe· 
der fietste hij graag door ons mooie Twenteland. 
En ook wandelen deed hij dagelijks. 
Zijn kleinkinderen waren hem zeer lief. Hij volgde 
hen met veel belangstelling. Het was voor hem 
dan ook een zware slag, toen hij twee jaar ge
leden zijn enige kleinzoon Jeroen door een on
geluk moest verliezen 
Pa was ook een behulpzaam man die voor ie· 
dereen klaar stond. H11 kon geen nee zeggen. 
Samen met moeder deelde hij bijna 50 jaar lang 
lief en leed. Maar we moeten nu verder zonder 
hem. We zoeken daarbij troost in het geloof, van 
waaruit ook hij leefde. 
Dat hij nu opgenomen mag zijn bij God, die lief· 
de is. En mogen we zo, over de grens van de 
dood heen, met elkaar verbonden blijven. 
Rust in vrede! 

We zijn u zeer dankbaar voor uw medeleven. be· 
toond na het plotselinge overlijden van mijn dier
bare man, onze zorgzame vader, schoonvader 
en opa. 

G. J. Heideman-Rikhof 
Kinderen en kleinkinderen 


